
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ GESTORA 09/09/19

Ordre del dia:

1. Participació del BiciHub a la FESC.
2. Participació del BiciHub al Festival Llums Poblenou al febrer.
3. Altres

- convocatòries de les comissions
- Estratègia ESS Horitzó 2030 de l’Ajuntament de Barcelona
- cap incidència de l’equipament (Can Picó)?
- procés de revisió/validació del contingut generat per l’equip tècnic.
- reunions de seguiments de l’equip tècnic de BH

Assistència:

Biciclot: Pere 

Barabara: Raquel

COMOBA:  Jordi

Bicihub: Francesc

1. Participació del BiciHub a la FESC

S’acorda que el BiciHub serà present a la FESC i que es portaran materials (actualització
del díptic i creació d’una pantalla enrotllable (roll-up). Com que la fira coincideix amb la
jornada  de  portes  obertes  del  48hOpenHouse  al  BiciHub  s’acorda  distribuir  la
presència de l’equip tècnic  de la següent  manera:  dissabte al  matí algú de Biciclot
gestionarà les portes obertes, COMOBA ho farà dissabte a la vesprada i diumenge serà
l’equip tècnic qui gestionarà les portes obertes. Així doncs, l’equip tècnic estarà a la
FESC tot dissabte.

-  Pere contactarà amb l’arquitecte de Can Picó per assegurar la seua assistència al
48hOpenHouse
- Pere s’encarregarà que algú del  Biciclot estiga disponible dissabte 26 d’octubre al
matí per obrir Can Picó durant el 48hOpenHouse
- Jordi obrirà Can Picó dissabte 26 d’octubre a la vesprada durant el 48hOpenHouse
- Francesc obrirà Can Picó tot diumenge durant el 48hOpenHouse
- Francesc s’encarregarà de l’actualització del díptic i creació d’una pantalla enrotllable
(roll-up)
- Francesc assistirà a la FESC durant tot el dissabte
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2. Participació del BiciHub al Festival Llums Poblenou al febrer

S’acorda que hi ha la intenció de participar-hi, però amb més control i una condicions
més definides respecte de la presència dels estudiants que prepararan la logística per
il·luminar Can Picó.  També s’acorda maximitzar  el  rèdit de projecció públic  que en
traurà BiciHub.

-  Francesc  parlarà amb Erika,  ja  que ella manté el  contacte  amb l’organització del
festival
 

3. Altres

- reunió de presentació amb l’Ajuntament de Bcn

Arran de la nova composició del consistori,  s’acorda demanar al Comissionat d’ESS,
Álvaro Porro, una reunió amb ell  mateix,  el  regidor del  districte de Sant  Martí i  la
regidora de Mobilitat. Es demanaria de fer-la a principi d’octubre i l’objectiu seria fer
una presentació formal i compartir quin serà el paper del BiciHub dins l’Estratègia ESS
Horitzó 2030 de l’Ajuntament de Barcelona.

- Raquel passar el contacte de l’Álvaro Porro al Francesc
- Francesc farà parlarà amb l’Álvaro Porro

- reunió de seguiment del conveni amb l’Ajuntament de Bcn

S’acorda que a principi d’octubre es proposarà al secretari del Comissionat d’ESS de fer
la  reunió  de  seguiment  al  novembre  i  programar  les  dos  restants  del  conveni  (la
segona al maig de 2020 i la tercera a final 2020).

- Francesc s’encarregarà de fer-ho

- difusió d’informació amb les entitats BH

S’acorda enviar a totes les entitats BiciHub la versió definitiva del Reglament de Règim
Intern i del Pla de Treball (amb un punt extra parlant de les relacions futures entre el
BiciHub i les institucions i com aquestes relacions i les activitats del BiciHub s’inseriran
dins l’Estratègia ESS Horitzó 2030).
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Francesc enviarà els documents

- convocatòries de les comissions

Al mateix correu s’informarà que es convocaran les comissions tècniques per reunir-se
entre el 23 i el 30 de setembre i que qui no estiga inscrit en cap, pot contestar aquell
mateix correu i mostrar la seua voluntat per participar-hi en alguna de les comissions.

Francesc convocarà les comissions

- Estratègia ESS Horitzó 2030

S’han fet contactes per esbrinar quina és la situació del desenvolupament actual i el
calendari s’ha endarrerit i estem a l’espera de rebre’n més informació en general, i
també pel que fa al paper del BiciHub en l’organització de la reunió plenària que es
farà a Can Picó.

- cap incidència de l’equipament (Can Picó)?

Llevat dels aspectes que ja s’han tractat en Gestora (senyalística, bústies, telèfon, etc.)
no hi ha cap situació urgent.

- procés de revisió/validació del contingut generat per l’equip tècnic.

S’acorda que es dóna confiança a l’equip tècnic perquè prenga la iniciativa, redacte i
publique  els  textos  escaients.  L’avaluació  d’aquests,  i  la  seua  modificació  si  és
necessari, es farà a posteriori.

- reunions de seguiments de l’equip tècnic de BH

Per  tal  d’assegurar  la  integració  adequada  de  l’equip  tècnic  i  el  desenvolupament
correcte  de  la  seua  tasca  s’acorda  que  hi  haurà  una  persona  responsable  de  la
cooperativa  Barabara  que  gestionarà  els  dubtes/assumptes  laborals,  que  a  nivell
humà/relacional l’equip tècnic es podrà adreçar a qualsevol membre de la Gestora i
que al desembre de 2019 s’inclourà un punt a una de les reunions gestores del mes per
avaluar la feina feta per l’equip tècnic fins aleshores.
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Tasques:

Francesc - assistir a la FESC durant tot dissabte
- obrir Can Picó tot diumenge durant el 48hOpenHouse
- fer l’actualització del díptic de la FESC i creació d’un roll-up
-  parlarà amb Erika sobre el Festival de Llums del Poblenou
- contactar el Comissionat d’ESS per reunió de presentació
- proposar reunió de seguiment al secretari del Comissionat 
d’ESS
- enviar RRI i del Pla de Treball definitiu
- convocar comissions

Pere - contactar amb l’arquitecte de la reforma de Can Picó per 
assegurar la seua assistència al 48hOpenHouse
- encarregar-se que algú del Biciclot estiga disponible dissabte 26
d’octubre al matí per obrir Can Picó durant el 48hOpenHouse

Jordi - obrir Can Picó dissabte 26 d’octubre a la vesprada durant el 
48hOpenHouse

Raquel - passar el contacte de l’Álvaro Porro al Francesc
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